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38   Medindo a prontidão estratégica 
de ativos intangíveis 
Robert S. Kaplan e David R Norton 
Sua empresa tem tudo o que precisa para executar a 
estratégia? No que tange a recursos f ísicos e 
financeiros, é fácil saber. Mas e quanto a recursos 
intangíveis, como talentos, sistemas de informação e 
organização? Eis um modelo sistemático para descobrir 
se voc ê possui os ativos intangíveis necessários para 
seguira estratégia planejada. 

50  Inovação em mercados emergentes: o 
paradigma do T grande 
Alejandro Ruelas-Cossi 
A inovação não tem a ver apenas com produtos e 
tecnologias avançadas, arenas nas quais empresas 
latino-americanas têm pouco destaque. Há 
oportunidades para inovar também no modelo de 
negócios, no chamado T grande. A mexicana Cemex é 
prova da eficácia dessa abordagem. 

60 Tl do jeito certo 
Charlie S. Feld e Donna B. Stoddard 

Em muitas corporações de peso, a Tl é uma onerosa 
baderna. Pedidos são extraviados, centrais de ajuda não 
ajudam ninguém, sistemas de rastreamento não 
rastreiam. Para a empresa, qual a saída? Três princ ípios 
organizadores podem corrigir a situação. 

Como ter uma conversa franca sobre sua 
estratégia de negócios 
Michael Beere Russell A. Eisenstat 
Poucos líderes tentam realmente envolver a empresa 
num diálogo honesto sobre problemas estratégicos e or-
ganizacionais — ou ouvir as soluções sugeridas pelo pes -
soal menos graduado. Ao permitir que verdades com-
plexas venham à tona, a alta gerência pode ganhar uma 
noção clara do v ão entre as metas estratégicas e a capaci-
dade da organização. A verdade às vezes dói. Mas é o que 
leva a verdadeiras mudanças. 

Lições do Brasil: como salvar um negócio 
ameaçado de morte súbita 
Donald N. Sull e Martin Escobari 

Em tempos de turbulência económica, uma empresa 
sofre abalos que podem tirá-la do jogo numa tacada só. 
Mas há quem consiga não só sobreviver como prosperar 
em meio a grandes ameaças ao negócio. A experiência 
de empresas brasileiras como Itaú, Embraer e Votorantim 
mostra como isso é possível. 
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4   CARTA AO LEITOR  
Todos preparados? 
Mudanças, volatilidade, ameaças e opor-
tunidades que surgem repentinamente: 
num quadro desses, o segredo é estar 
preparado, preparar-se para o futuro e 
preparar o futuro dispondo da forma 
correta os recursos estratégicos da 
empresa. 

7    LISTA HBR 
Ideias inovadoras para 2004 
Que tipo de pessoa você não quer em 
sua empresa? Qual o próximo destino do 
"dinheiro burro"? O que a to-mografia 
computadorizada pode revelar sobre 
seus clientes? Abra alas para a lista HBR 
de idéias emergentes para 2004, que traz 
a resposta a essas dúvidas e a muitas 
outras perguntas que alguns dos grandes 
cérebros do mundo dos negócios 
começam a fazer. 

28  LIVROS 
Confira a resenha de quatro livros de 
negócios: Downsizing in America: Reality, 
Causes, and Consequences; Perfectly Legal: 
The Covert Campaign to Rig Our Tax Sys-
tem to Benefit the Super Rich — and Cheat 
Everybody f/se; How to Change the World: 
Social Entrepreneurs and the Power ofNew 
Ideas; e Emotional Design: Why We Love 
(or Hate) Everyday Things. 

2 9 CASO HBR 
Sinto muito, Wall Street 
Mark L. Frigo e Joel Litman 
Faz apenas quatro anos que a First 
Rangeway Consulting abriu o capital, 
mas para o presidente Kenneth Charles 
parece uma eternidade. Com o colapso 
das bolsas, as cotações caíram 80% em 
relação ao pico, está difícil atrair talentos 
e a empresa se sente acuada por leis de 
governança e normas do mercado. E 
agora? Deve continuar aberta ou fechar 
o capital? 

59    HUMOR ESTRATÉGICO 86    

GESTÃO PESSOAL 
Sucesso que dura 
Laura Nash e Howard Stevenson 

Para a maioria das pessoas, a busca do 
sucesso é uma corrida desenfreada sem 
linha de chegada. Surpreende que este-
jamos, todos, tão estressados e insatis -
feitos? Agora, a boa notícia: um novo 
estudo revela que não precisa ser assim. 

94    MELHOR PRÁTICA  
Transforme as ONGs em aliadas 
Michael Yaziji 

Quanto mais sucesso sua empresa tem, 
mais apetitosa como alvo eia se torna. 
Para evitar um ataque, porém, não é pre-
ciso recuar ou se esconder. Ao transfor-
mar ONCs em pragmáticas aliadas, a 
empresa converte um conflito oneroso 
em vantagem competitiva. 

100   CARTAS 
Altos executivos precisam assumir o 
compromisso de colocar a carreira em 
risco para desenvolver novas ideias. 

103   SUMÁRIO EXECUTIVO 

108   PAINEL  
A arte de optar 
Don Moyer 

Se a qualidade de um produto fala por si 
mesma mas ninguém consegue ouvir, 
qual o impacto? 

Disponível para assinantes no www.hbral.com 
Pior que um inimigo, 
só um confidente destrutivo 
KerryJ. Sulkowicz 
Lançando uma joint venture de primeira 
James Bamford, David Ernste David G. Fubini 

Leia estes artigos no www.hbral.com. Sua 
senha é o código de assinante encontrado na 
etiqueta da revista ou solicitado pelo e-mail 
atendimento@hbral.com. 

HARVARD BUSINESS REVIEW 

 

 

 

 

 


